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Ingar far
kulturprisen
Na er det avgjort hvem
som far ârets kulturpris!
lkke uventet gikk kommunens sjette pris til en
idrettsutøver, og det ble
vannskifantomet fra Ytre,
Ingar Pedersen som gikk
av med den høye utmerkeisen.
Ingar har tatt fire kongepokaler, butt nordisk
mester I hopp og ble norgesmester bade i hopp
og trick for knapt fjorten
dager siden. Og en
guilmedaijer
mengde
app gjennom de siste
ärene har det butt.
Nàr han tiulegg til sine
prestasjoner ogsá er en
meget sympatisk ung
mann, sã er han en meet verdig vinner av
rets kuiturpris.

Skogbrann

"Kloakkpølen" i dalen
kan b1mi en idyllisk perle
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Spennenc
ku Itu rdager
i vente
Gled dere enebakkinger! Om ikke
lenge gâr starts kuddet for ârets kulturdager, og de skal vare i
hele fjorten dager til
ende.
Kultursjef Per
Sandvik kan love
spennende dager
med noe for enhver
smak.
SISTE

Thorvald tok
W-fittelen

!

Det brant friskt I et firefern dekar stort skogsomrâde pa grensa til
Spydeberg, da Enebakk
brannvesen korn dit fredag lift over klokka tre.
Ei hytte sam stod midt i
brannomrádet ble ikke
skadd.
Omrádet er meget tort,
og dette kunne ha utviklet seg til en katastrofe,
om ikke brannvesenet
hadde nok vann til disposisjon. Den nye tan kvogna pa 10.000 liter reddet
nok situasjonen mente
man i brannvesenet.
Det là ogsà flere hytter
I nrheten av brannstedet som kunne butt truet. Men brannvesenet
fikk raskt brannen under
kontroll, og I løpet av en
time var det verste slukket.
Brannomrádet là ca
500 meter fra veien.
Lensmannen var ogsà
pa stedet, for a finne ut
am brannen var pàsatt.
Man tror at det muligens
har vrt brptukkere I
omrádet som har vrt
uforsiktige med lid.
Søndag matte brannmannskapene igjen rykke ut til omràdet da brannen var biusset opp
igjen.

Kommunalminister Kjell Borgen og stortings rep resentant Annelise Dorum ble
sjokkert over forholdene i Ekebergdalen pa en befaring de nylig deltok pa.
—Det burde ga greit a forvandle denne kloakkpolen til en idyll, mente Borgen.
Arne Svarthol (foran pa bildet) var omviser.
SIDE 2

Forste skoledag

Naen grât og noen lo, det er
ikke sà greit a skilles fra mor
første gangen. Men med
greie kamerater og en grel
lrer, sà gàr det veldig fint.
I den nye paviljongen I Kirkebygda trivdes I hvert fall
elevene godt fra første time,
og Heidi (bildet) fulgte godt
med fra første stund.

I lyse, nye ram, med gule
vegger, sá det ser ut sam
solskinn dagen lang. Da er
det herlig a vre førsteklassing.
En god skolestart betyr nok
mye. Og de ferske elevene
gledet seg stort og lyttet andektig til frøken Kate Frankrik
som fortalte eventyr.
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Thorvald Sby (bildet)
fra Flateby gikk i helgen
av med NM-tittelen I
roadracing pa Rudskogen I Rakkestad.
Helgens lop var det
sjette, og siste I runden I
ârets Norges-mesterskap, og Thorvald tok
seiren med glans.
En glimrende prestasjon av 23-àringen som
starlet sin karriere for
fulit forst I fjor.
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Brett opp -Litt av en mokkasump'.
ermene1.
Annelise Dørum var klar
I sin tale til norske
naringslivsledere: —Brett
opp ermene, og ansett
folk igjen ! Nringslivets
folk har fãtt hva de har
bedt om; lavere renter,
lay prisstigning og moderate Iønnsoppgjør.

Rundt 25 tiihørere var mØtt
fram i Herredsstyresalen tirsdag
for a hØre Annelise DØrums
foredrag om øknomisk politikk i
kommunene. Kjell Dehli - nr. I
pa SP lista var ogsA tiistede og
mente at nedskjringene pa
betydde
iandbruksbudsjettet
11.000 tapte arbeidsplasser pa
landsbasis.

oner er bevilget ekstra i Ar til
eidreomsorg og vedlikehold av
offentlig bygg. Ày dette har
Enebakk mottatt ca 0,6 miliioner. Men offentlig tiltak fAr jo
ikke utteiling pA iedighetstallene
nAr privat sektor sier opp folk i
fleng!
NringsIivet er i veldig stor
grad hørt og har fAtt kravene
innfridd, vi venter derfor i spenning pA at situasjonen skal snu.
De nye skatteregiene er ogsA
gunstig for nrings1ivet, poengterte hun.

Skarpt skille
—Det er et skarpt skille mellom
HØyre og AP i viijen til a satse
pa offentlig sektor. Forskjeiien
meliom oss er 750 kroner per
innbygger i kommunesektoren.
Høyres skattelette pa 9 milliarder vii uten tvii gjøre utsiag i
kommuneØkonomien! Dette
skjer mens HØyres egne kommunepolitikere roper etter mere
penger fra staten for A gjennomføre viktige kommunale tiltak.
—Det er dobbeitmoral, sa
Annelise DØrum.

Lave inntekter
—Akershuskommunene sliter
med lave inntekter i forhold til
de oppgavene kommunene er
satt til a lØse. Den Økonomiske
virkeligheten stAr ikke i forhold
til det man onsker a gjøre.
—Regjeringen forsøker A vii
utgiftene i offentlig sektor over
til virksomheter som gir stØrre
effekt pa sysselsettingen. Vi vii
nä satse pa; samferdsei, miljø, ROLF S0RLI
utdanning og omsorg. 400 milli-

Kommunalministerens
første bemerkning da
ban kom ut av bilen
Øverst I Ekebergdalen,
kan godt karakterisere
tilstanden I Børterelva.
Døde trr og et oyergrodd elveløp er det første folk møter, og Kjell
Borgen bare ristet pa
hodet.

Elveløpet
Elveiøpet ble nøye studert og
diskutert. Og kommunaiministeren, som er en ivrig sportsfisker
fikk ogsA utdeit et sett fiskeutstyr fra jeger og fiskeforeningen, det samme fikk Anne Lise
Dørum. Kjell Borgen lyttet lii
orienteringen om prosjekt
Ekebergdalen, og hva man akter
A gjøre for A mudre eiveløp, kbakkere, legge vanniedning og
gangvei, san-it bygge flomsikring.
Følget var ogsA sA heldige at
de fikk se grahegre ute i elva.

Enebakk Arbeiderparti arrangerte befaringen med kommunaiminister Kjell Borgen. Med
var ogsA Annelise Dørum, som
sitter i kommunal og miljøvemkomiteen i Stortinget, og representanter fra Enebakk Bondelag
og Enebakk Jeger og
Fiskeforening.

Vannrenseanlegget

se (og iukte) pA renseanlegget
ved enden av Ign. Operatøren
kunne fortelle at i jula kunne det
komme bAde koteletter og hele
fleske sider. Renseanlegget
betjener idag 650 personer, men
har kapasitet lii 2.000 personer.

graden ligger stort sett I underkant av 8, som er meget bra.
Tiisettingen av kalk hjelper nok
endel. Vannverket leverer Arlig
7-800.000 m3 renset vann.

Ingen lovnader

Kraftverket

Vannrenseanlegget Øverst i
dalen ble grundig besett av de
av
Leder
besøkende.
Kirkebygden og Ytre Enebakk
Vannverk, Arne Svarthoi, kunne
fortelie detaijert om det nye
vannverket. Verket har ogsA
mottatt bortimot 80 delegasjoner fra heie landet. Vannverket
har ikke aiuminiumsfelling av
humus, men satser pa fliterrensing og tiisetting av kior og
kullsyre. Ph-verdien - surhets-

Kjell Borgen fikk ogsA en
omvisning pA Børter kraftverk,
som er landets eidste i drift. Det
leverte i en periode kraft til store deter av bebyggelsen rundt
øyeren de første tyve Arene fra
1914. Borgen var en meget
interessert gjest, og tok seg god
tid med de tekniske detaijene. Interessant og irerikt!

Kommunalministeren kunne
ikke komme med lØfter, men
mente det burde arbeides for A
søke om midler til prosjektet.
—Befaringen var irerik, og det
burde gA greit A forvandle denne
kioakkpølen til en idyll. Dalen
er jo virkelig fin med en rekke
perler og kuiturmiriner.

Ma følges opp
—Vi har nA vist fram probiemet,
og sikkert gitt et inntryk av at
prosjektet er nødvendig, sier
Kjell øvergArd, som er APs ordførerkandidat i Enebakk. —Vi
forventer at myndighetene vii
føige opp med beviigninger, vi
vet at det er bevilget 40 millioner ekstra lii miijøtiitak i
Akershus. Ày dette er bare ti
brukt hittil. Og prosjektet har
ligget urØrt hos kommunen
siden 1990. AP vii derfor vre
drivkraft for a fA jobben gjort,
slike miljøtiltak skaper ogsA
arbeidspiasser, mente øvergArd.

Kloakkrenseanlegget
De besøkende fikk ogsA tid til A

ROLF S0RLI

Enebakking bovedmann
i Minibankligaen
En tyvering fra
Enebakk ble fengslet sist
torsdag, og siktet som en
av hovedmennene i den
sãkalte minibankligaen.
En rekke minibanker er
lettet for to millioner I
Øst1andsomridet det siste âret.
Ni personer sitter nA i varetekt.
Ti etterforskere har jobbet pa
spreng for A stoppe denne minibankiigaen. Den arresterte enebakkingen og en jevnaldrende
kamerat blir ansett som hovedmennene i saken. Enebakkingen
tiihører en gjeng pa Romerike
som har vrt ukjente for
Oslopolitiet. Medlemmer av den
sAkalte Tveitagjengen utgjør en
del av de som er arrestert.

Fersk gjerning
Den første sprengningen skjedde i juli i fjor, den siste den 19
juli i Ar. To menn ble da tatt pa
fersk gjeming iferd med a
sprenge minibanken pa Bøler i
Oslo. En av dem var en kjent
skapsprenger som har vandret
inn og ut av fengslet i flere ar.
Torsdag ble to nye fengslet,
deribiant enebakkmannen.
Politiet mener at gjengen har
spesialisert seg pa tyveri av raske biier for a kjøre fra politiet.
Det er kommet som en overraskeise at man har kommet over
en slik ungdomsgjeng i
Enebakk. Det kan komme flere
arrestasjoner i niermeste framlid.
ROLF S0RLI

Velet vii bevare Engerhoim
1 sin høringsuttaleise til revidert
kommuneplan, gar Kirkebygden
Veiforening inn for a bevare
husmannspiassen Engerholm.
Kommuneplanutvaiget har gAtt
inn for boiigbygging i omrAdet.
Velet mener framtidig boligbygging i Kirkebygda ma skje i
Lotterudhagan og pa Burstad,
og stØtter med dette kulturetatens tanker om A la Engerhoim

innga i det samiede kulturmiljø
som er iferd med A bli etabiert
i Kirkebygda.
Veiet mener ogsA at akseltrykket bør heves pA riksveien
mot Lillestrøm, og at kommunen engasjerer seg sterkere for
etablere et banktilbud i
Kirkebygda.
Faste skolekretsgrenser og
barnehagedekning
bedre
nskes ogsA veikommen.

Enebakk Jeger og Fiskeforening, ved Runde Furulund, overrakte Kjell Borgen og Annelise DØrum fiskeutstyr og kort. —Dere er velkommen tilbake ndr vi harfisk i elva igjen!
-En skikkelig møkkasump, som kan bli en idyll, mente Kjell Borgen.

Prosjekt
Ekebergdalen
Teknisk styre anbefaite sist torsdag at "Prosjekt Ekebergdalen"
vedtas. Even Ungersness (H)
yule ha med et tillegg om at det
ma tas hensyn til elvas økoiogi
nAr den skal mudres. En kanal
vil vre et hinder for utvikiingen av et rikt fiske, insekt, plante
og dyreliv. Forsiaget ble
enstemmig vedtatt. Leder
Øivind Strom yule vente til den
nye kommuneplanen var vedtatt.
Men han snudde og ble med pA
innstillingen.
Jorunn Buer (AP) presiserte at

det finnes mye midler i fylket,
og at planen ikke mA bli liggende I en skuff. —Jeg stilte til vaig
pA dennesaken i 1975, og gir
meg ikke for den er gjennomfØrt, sa hun.

Ekebergdalen
pa andreplass
I budsjettforslaget til teknisk
sjef for 1992 var "Prosjekt
Ekebergdalen" havnet langt bak
i rekka. PA en eilevte plass var
den oppført, noe som politikerne
ikke kunne gA med pA da de
akkurat hadde godtatt det fremlagte, ferdige prosjektet for
dalen.

Jorunn Buer (Ap) foreslo A
sette prosjektet opp pA en andreplass, etter kioakksanering i
Ytre, noe som et enstemmig teknisk styre siuttet seg til.
PA tredjeplass i rekken stAr
avløpsordninger pA Btrstad, og
sA følger en lang rekke "Ønsker".
"Budsjettet for teknisk etat er
etterhvert kun butt et stramt
driftsbudsjett med rom for smA
investeringer og intern rokkering av midiene", uttaler teknisk
sjef i sin saksfremstilling.
—Mange av prosjektene er nok
en ØnskedrØm i nAvrende situasjon, ifølge teknisk sjef, men
etaten finner det aliikevel riktig
A pApeke de problemer det mA
gjøres noe med.

elijjJflitt

EF — og lokalvalget
EF-tilhengeme hevder at
EF/EØS er en national sak som
ikke har noe med kommune- og
fylkestingsvalget a gjøre. Dette
er feil, og jeg skal omtale noen
eksempler pA at dette er en sak
velgeme bør ta hensyn til ved
valget i september.
1. NAr det gjelder offentlige
innkjøp skal ogsA kommunene
følge EFs direktiv om offentlige
innkjøp og anlegg. Dersom vi
meider oss inn i E0S-systemet
medfØrer det at vi aksepterer
EF-systemets prinsipper (4 friheter). Alie offentlige innkjøp
og anlegg av en viss verdi skal
legges Ut pA anbud til bedrifter i
EF Kommunale og fyikeskommunale kjøp verdt mer enn 1,5
millioner, og bygg- og anleggskontrakter verdt mer enn 38
millioner omfattes av EF-direktivet.
Dette fratar den enkelte kom-

Kultur og sosial uenige:

Hvilken etat
skal ha ansvaret
for barnevernet?
Forsiaget til fly barne- og
ungdomsplan skal nA
behandles av helse- og sosiaistyret. En tverretatiig,
kommunal, arbeidsgruppe
har utarbeidet forsiaget,
som vii bli revidert i hver
kommunevalgperiode.
Det er en god plan, og
mye uenighet har det ikke
vrt, bortsett fra pa ett
punkt, hvilken etat som
skal ha koordinatoranSvaret
for forebyggende barneverfi.
KulturadminiStrasjOflefl
ønsker en siik stilling lagt
til denne etaten, men de
Øvrige i arbeidsgruppen
Ønsker A opprette denne ved
sosialkontoret.
—Det er en bedre We
faglig og økonomisk lØsning a legge en siik stilling
til sosialetaten. Som et ledd
i det treArige nationale
handlingsprOgramflmet for
bamevem bygges det na
opp betydelig kompetanse i
barnevem, ogsA forebyggende, ved sosialkontoret,
sier fungerende helse- og
sosialsjef Sverre Dahie,
som mener at det mest hensiktsmessige er A bygge
videre pA kompetansen her
i stedet for a spre dette
ansvaret pA flere etater.
—Det er mange hensyn a
ta i en slik sammenheng, de
frivillige organisasjonene er
viktige, likeledes skole og
barnehage, men ogsA
enkeitbam og forebyggende
tiltak i familien er vesentiige oppgaver. Her mA aile
etater trekke lasset sammen, men koordineringen
mA en etat ha ansvaret for,
og den hører hjemme i he!Se- og sosialsektoren sier
Dahie.
Hva enden pA visa blir
avgjØr kommunestyret i
oktober.

mune eller fylkeskommune
muligheten til a bruke innkjøp
og bygge- og anleggsvirksombet til A sikre verdiskapning og
arbeidsplasser lokalt. Lokale
entreprenører og leverandører
vii bli utkonkurrert av utenlandske seiskaper. Ifølge en domsavgjØrelse i EF-domstolen fra
1989 mellom en portugisisk
bedrift og de franske innvandringsmyndigheter kan bedrifter
bruke utenlandsk arbeidskraft
pa hjemlandets tariffer ved oppdrag i andre land!
Dette er et meget konkret
eksempel pA hvordan deltakelse
i EF/E0S-systemet vii fØre ill
ØKT arbeidsiedighet i Norge.
2. Kommunene vii spilie en
sentral rolle i kampen om norsk
EF-medlemskap. Det er derfor
viktig at de som representerer
innbyggeme ogsA representerer

innbyggernes EF-syn.
3. En EØS-avtale og et EFmedlemskap vii fØre til en sterk
sentraiisering av makt, penger
og befolkning. Dette vii fØre til
en tapping av lokalsamfunflefleS
muligheter til A styre seg selv.
Jeg vii oppfordre velgerne til
A gi et EF-varsko ved dette valget. NAr AP fAr tatt sin EF-diskusjon E1'TER (!) valget kan
resuitatet fort bli at de følger
Høyres ønske om A sende inn
EF-søknad. Dette valget kan altsA utmerket godt bli det siste fØr
det søkes om EF-medlemskap.
Tenk pA det nAr du skal veige
stemrneseddei!
Vennlig hilsen
KjeH Dehli
1. kandidat, Enebakk Sp

Eneste kvinne
pa0 listetoppen

Apent brev fil
politikerne v/ordforer
NA har jeg sett meg grundig lei
pA at ansattes barn prioriteres
nAr vAre ytterst fA bamehageplasser fordeles.
Det er meg ubegripelig at ene
og alene en kommunal stilling
kvaiifiserer til ekstra kvote av
fel!esgodene under eilers like
forhoid.
Jeg vii derfor gjøre alle smAbarnsforeidre som flick avslag
pA sine søknader om barnehageplass oppmerksomme pA at det i
reglementet for kommunale barnehager i Enebakk er nedfeit
følgende:
-under eliers like forhoid har
ansattes barn prioritet!
Enebakk har en barnehagedekprosent.
12
pA
fling
Konsekvensene av at de ansattes barn has prioritet er at folk
flest er sjanseløse i kampen om
barnehageplassene fordi:
-funksjonshemmde barn prioriteres,
-ensiiges barn prioriteres
-barn fm "probiemhjem?" prioriteres.
At disse gruppene gAr foran
andre finner de fleste rett og

rimelig, men nAr de resterende
plassene skal fylles opp, og
ansattes barn has førsteretten
under eilers like forhold, blir det
fA plasser igjen til "den gemene
hop".
Vi er henvist til det private dagmammamarkedet, og kan fØlgehg heiler ikke trekke fra utgifter
til barnepass pA seivangiveisen.
Mens kommunale myndigheter
(politikeme) pA den mAten har
lovfestet privilegier til kommunens egne ansatte - privilegier
som vi alie er med pA A betaie
for over skatteseddelen, mA flertaliet nøye seg med et dyrere og
ofte dArligere tiibud.
Mitt spørsmal til politikeme
v/ordfØreren er følgende:
-Vil dere ta initiativ til A fjeme
det punktet i regelverket for
kommunale bamehager som gir
prioritet til ansattes barn ved
inntak i de kommunale barnehagene?
-Jeg ønsker ogsA en redegjØrelse for hvilket grunniag dere
forsvarer a praktisere gjeidende ordning.
En mor

Dette fortjener
dere eldre!

—Jeg har ikke scerlig mere politisk erfaring enn ett dr i SVs arbeidsgruppe, men jeg regner med god oppbacking av Tom Nilsen og de
andre som eventuelt blir valgt inn for SV, sier Lisbeth Gaathaug, første"mann" pa SV-lista.
SV er det eneste partiet i
Enebakk som har betrodd en
kvinne førstepiassen pA lista til
Lisbeth
kommunevaiget.
Gaathaug (27) gAr til oppgaven
med respekt, og er innstilt pA A
ire seg det politiske spiiiet.
Bare to kvinner har de siste
Arene stArt pA topp pA kommunevalglistene. I forrige periode
var det Lucie Paus Faick (AP)
og Gina Sigstad (V). Denne
gangen er Lisbeth Gaathaug alene om den fornøyelsen. -Det er
vanskelig A fA folk til A pAta seg
politiske verY, og spesielt vanskeiig er det a fA kvinnene til A
engasjere seg i lokalpolitikken
ser det Ut til, sier Lisbeth.
Mange mener, og det gjelder
begge kjønn, at det ikke har
noen betydning hvem man velger til kommunestyret? —Det er
helt feii, det har tvert i mot stor
betydning hvem man veiger til a
prioritere de fA midlene kom-

Dere trenger A bli hørt nAr dere sitt eget eldrerAd med kommuhar noe pA hjertet. Ingen eldre nale midler til disposisjon.
mA bli behandlet som en "ting"
Vi mener dere eldre fortjener:
som ikke har meninger. Ahle -En trygg alderdom
eldre mA ha rett til sin hverdag.
-En verdig alderdom
Menneskeverdet mA beholdes.
Dere mA fA kjenne at samfun- -En meningsfuhl alderdom
net verdsetter deres livserfaring- Dette vii vi arbeide for i komer og gir dere fortsatt muligheter munestyret. Det er derfor veldig
til A delta i samfunnshivet sA viktig at Kristelig Folkeparti fAr
langt interesse og krefter tiliater mange representanter i det neste
kommunestyret. Vii du hjelpe
det.
Vi i KrF Ønsker at dere mA oss med dette?
kjenne trygghet og fA nødvendig
hjelp i egne hjem, i trygdeboliEnebakk KrF
ger og pA aldershjemmet. Det er
Einar
Holstad
derfor nødvendig for kommunen vAr A ha en god omsorgsCarsten Barbøl
plan som ivaretar alt dette. Like
Anne Stanger
viktig er det at kommunen har

munenene bar, mener Lisbeth
Gaathaug.
Valgskred?
—SV har aidri hatt mer enn en
representant i kommunestyret.
Na kan vi bli bAde tre og fire,
tror Lisbeth. Hun vii prioritere
satsing i den 'myke" sektoren,
nemlig helse, miijø, barn og
ungdom. —Jeg er selv mor til ei
jente pA tre, sA jeg vet hvor viktig barnehagepiasser er. A siA
ring om ungdomsklubbefle er
•ogsA viktig, pApeker hun.
—Gjør vi et bra vaig og kan fA
flertali, stØtter vi seivsagt en
ordfører fra AP.
—Jeg er redd kommuneøkonomien blir en vanskelig bremsekioss A hanskes med, avsiutter
den meget bevisste SV-damen.
ROLF SØRLI

1. ki. vekstjord - gjødslet og harpet
samt kompost av hestegjødsel selges.
Vi leverer eller du henter. selv.
Rimelige priser.

Sundby Dalefjerdhlgefl
Tif. 92 63 68

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
Tit. 09-92 44 14. .L 09-92 45 65

MOTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager8-20.
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UM 9TRENT
Gratulerer

Is......

Vi motes

........
Full
sysselsetting

I Paul Chaffey
SV's barne og
ungdomspolitikk
Neste onsdag (4.sept) inviterer
Enebakk SV til Apent mote i
kantina pA Herredshuset.
Paul Chaffey vii vre tilstede,
og kveldens tema blir: SV s
bame- og ungdomspolitikk.
(se annonse)

Ok DrI. Dfkn og Ncbby bli, br rn,,, red ohm

Senterpartiet
Partiets histekandidater stiller
pA stand.
Lørdag er det fonetningssentrene pA Flateby og i Ytre Enebakk som star for tur.
Velgeme Ønskes vel møtt til
en hyggelig prat.
Opp

Ole Christian Løken
God-gutten vAr fyller 3 Ar den
31.august.
Kiem fra
bestemor og tante Wenche
Enebakk AP Ønsker A rette søkelyset pA arbeidshedigheten i
kommunen, og inviterer derfor
til et Apent mote i Herredstyresaien med tema: "Sysselsetting', i kveld 28. august. Pohitikere fra alle partier vii sitte i
panelet.
(se annonse

StrØmstans
I.

Gratulerer med 1 9-Arsdagen den
29.august
Hilsen 40-metern og resten
av "hagelaget"

Barn og ungdoms
oppvekstkk
I morgen torsdag 29. august arrangerer Enebakk Husmorlag
et Apent mote med tema: Barn
og unges oppvekstkAr i Enebakk.
MØtet vii bli holdt i Herredstyresalen, og representanter
fra alle de poiitiske partier vii
vre tilstede og svare pA
spørsmAl.
NA bar du muligheten til A
finne Ut hva politikeme ønsker
A prioritere den neste fireArsperioden i saker som gjeider de
unge i bygda, sA still Opp!
(se annonse)

Enebakk Høyre
Inger Fosse
Vi vii gratulere vAr snille mamma og bestemor Inger Fosse
med dagen den 26. august.
Masse klemmer fra
Hilde, Joachim og Jone.

Spyling av
vannledninger
Kirkebygden og Ytre Enebakk
Vannverk melder om spyhing
av hovedvanniedninger.
Torsdag (i morgen) pA strekningen BØrtervann - Holtjernkohlen, og fredag i Kirkebygden nord.
(se annonse)

Betel
Pinsemenigheten Betel i Ytre
inviterer søndag til IBRA-mote
med Ole Jobs Jorud.
Tirsdag blir det menighetsmØte, og formiddagtreffet minner
om turen til Sundvohlen førstkommende tirsdag.
(Se annonse

Synge i kor?

Født

Bryllup feires 31.8. av
Marianne Sikkerbøl , Flateby og
Even LappegArd, Rlingen.
Vielse i Enebakk kirke kI 15:00
Adresse for dagen: Norske
Meierier, Breiegt 10, Oslo 1.

rgg

Ekebergdalen Pinsemenighet
Ønsker alle velkommen til
stevne pA søndag I .sept.
Forstander Charles Hansen taher, og lokale musikkrefter deltar.
(se annonse)

Vi annonserte i mai maned
ungdomsfilmen HØY PULS,
men dessverre rakk ikke flumen fram til Flateby. Filmen er
hentet fra skoiemiljØ i USA.
Mark var tilsynelatende en beskjeden og innesluttet elev,
men ban likte absolutt ikke den
mAten skolen ble drevet. Han
starter i hemmelighet en piratradio i familiens kjeller og nAr
ban er pA luften eksphoderer
ban i et fyrverkeri, kritiserer
forehdre, 1rere og ikke minst
skoleledelsen. Ungdommene
begynner etterhvert selv A
ririge inn sine probhemer, og etterhvert blir radioen svrt populr og "plagsom' - og den
blir med alle midler forsØkt
stoppet.

Enebakk Jeger-og Fiskeforening vih førstkommende mandag starte Opp praktisk/obligatorisk kurs for jegerprøven.
Stedet blir klubbhuset pA
Bjerkland i Ytre.
(Se annonse)

Cecilia 25 Ar

Vi gifter oss

Denne uken kan barn i alle aldre giede seg.
Fihmen OLE, DOLE, DOFFEN PA EVENTYR er den
fØrste helaftens spilhefilm som
er laget om onkeh Skrue og
vennene hans i Andeby. Sammen med Donahds nevøer Ole,
Dole og Doffen, drar ban Ut for
A finne den bortgjemte skatten
til tyven Collie Baba.
Fihmen bar norsk tale.

Førstkommende søndag
(1.sept.) blir det i tiden 10:00 16:00 strømstans for omrAdet
fra Saltvedt, BarbØl, Fina,
Kraftstasjonen, Hammeren,
Bøler, Krona, Krogsbøl, og
HobØl meldes det fra Enebakk
Energiverk.
(se annonse)

Jegerprøven

Gratulerer med dagen som var i
gAr "hUe storesØster.
Hilsen Anne

SIA 17.8.91
Vi bar fAtt ei nydelig jente.
Lars Erik Rudberg og
Linda Risløkken, Oslo

Are

Stevne

Apent mote med
tema:
Kenneth Røkeness

Abra-Nor
med 5-ãrsjubileum

Ukens filmer

Vaigkampen er i full gang, og
Høyre bar ahlerede vrt en tur i
Kirkebygda og pA Flateby.
Førstkommende lørdag ( 31.8.)
er de pA stand iYtre.
3. september arrangerer partiet et Apent mote i Herredshuset med tema:
"Hva skjer med Enebakk i
fremtiden.
Partienes topp-politikere vii
sitte i panelet.
(Se annonse)

Ungdommene ved sangkoret
Synzigus ønsker seg flere medhemmer til koret,
øvehse bar de pA Emaus i
Kirkebygda hver torsdag.
Alle fra og med 7. kiasse er
velkommen.
(se annonse)

Skitrening
Skigruppa i Eif starter skitrening for alle over 10 Ar førstkommende tirsdag.
Mot Opp pA Streifinn for informasjons-/pAmeldingsmøte.
(se annonse)

MISERY - KIDNAPPET.
Misary ernavnet pA heltinneri
som opptrer i bøkene til forfatteren Sheldon. En dag kjører
ban Ut av veien, og uhellet er
ute. Sheldon krasjer og blir hggende hjelpeiØs. Annie dukker
Opp. Hun tar ban med hjem, og
forfatteren blir higgende hjelpeløs i hennes seng. Annie er en
av Sheidons faste lesere og hun
blir besatt av tanken pA at hun
bar forfatteren i sin makt - med
muhigheter til A pAvirke hans
arbeid.
En ganske "rA" thriller som publikum bar "ghefset" til seg.
Inger

ShipeverktØyspesialisten AbraNor pA Flateby bar i disse dager
5-Arsjubiieum.
Bedriften som i hovedsak importerer slipe- og polerverktøy
fra Europa og USA bar 5 ansatte
og omsetter for brutto 7,5 mill.
boner.
Gjennom de siste 5 Arene bar
bedriften kontinuerlig arbeidet
med sitt produkt sortiment, slik
at man i dag fremstAr som en totalleverandØr til det norske marked av slipe- og polerverktøy.
S iste tilskudd er representasjon
for den svenske trearbeidende
industri, sA som mØbelfabrikker,
snekkerverksteder etc.
Markedssituasjonen er ytterst
konkurransebetont, men gjennom bevisst fokusering pA kvalitet og service hAper bedriften
pA A erobre større deler av markedet sier daglig lederAifM—n"
Danielsen.

Gudstj enesteliste
for Enebakk 1.sept.
11:00 Enebakk kirke
v/øvstegArd
Presentasjon av
Arets konfirmanter,
Kirkekaffe
11:00 Mari kirke
v/Hehgheim
Presentasjon av
Arets konfirrnanter.
Kirkekaffe

Søndag 1.september
B) 16:30 Ole Dole Doffen
U) 18:30 Hoy puls
V) 20:30 Misery Kidnappet

p.

Hei .....vi er gode
vi motvind i begge omganger
Vi er eksperter, vi er
Vi
tror dem sA gjerne. -Neste
best, lillejentene hos
gang skal vi slA dem!
Enebakk IF har, tro pi
ii -Aringene elsker fotballen,
seg sdv. -Og pa fotballog skal selvfølgelig pA landsiakurset i Aurskog HøIand get - bli kjøpt opp osv.
i sommer fikk vi autografer og godnatt kem- Fornøyde trenere
mer av Hege Rise pa
Erik Kongsvold har vrt trener
landsiaget!
for jentene i fire Ar nA, og Per

Lillejentene i Enebakk IFs 'fotballag strutter av selvtiilit. -Vi
har vunnet alle kamper unntatt
en, roper jentene i kor. Vi tapte
1-3 mot Sørum, men da hadde

Arne Johansen er assistent.
—Vi er virkelig fomøyd med
resultatene. Laget begynner A
bli jamnt og godt, med mange
teknisk gode spillere. Halve

vml

I

I

laget har ogsA vrt med i fire Ar.
Fotbaliskolen i Aurskog Høland
var ogsA meget positiv for jentene. —Og neste Ar har vi planer
om A delta pA Norway Cup!
Men vi trenger flere jenter som
er født i 1980. Vi er pr. idag
bare 12 stykker, og ønsker oss
minst tre jenter til sA snart som
mulig, gjeme enda fler.
—Vi vii ogsA anbefale andre fotballinteresserte A sette i sang
jentelag i de yngre Argangene,
sier de to ivrige treneme.
ROLF S0RLI

RELIGIOSE IVIOTER

Vigneftmarked

Cammel emaOert
utslagsvask kjepes el. byttes med hvit servant.
Tif. 92 43 03

SONETERAPI

øreakupunktur og aromaterapi.
Effektiv behandling ved sianking, røykeawenning og
forskjeliige piager.

' Enebakk Naturterapi

PINSEMENIGHETEN
'(IRE ENEBAKK

v/Marit Elin SørH
TIf. 09/9270 44

Enebakk
Arbelilerparti
inviterer til et âpent
mete med tema:
SYSSELSETTING
onsd. 28. aug. ki. 19.00 1
herredsstyresalen. P oiltikere fra de evrige partiene vii sitte i panelet.
Vel mett.

BETEL

Send. 119 ki. 19.00 13RA-mote. Ole Johs. Jorud. Tirsd. 3/9 ki. 19.30:
Menighetsmete.
NB! Formidclagstreffet
har tur til Sundvollen.
tirsdag 3/9.
Velkommen til Betel.

Ekebergdalen
pinsemenighet
har stevne send. 119. Meter ki. 11.00 og 15.00. Forstander Charles Hansen
taler. Lokale musikkrefter. Bevertning mellom
metene.
Velkommen.

Oødsbo og Iøsøre

kjøpes (ev. kommisjon).
Enebakk Auksjonsforretning. TIf. 92 60 18

ENEBAKK $11
inviterer alle interesserte
til ápent mete med -_-

PAUL CHAFFEY
Han vii snakke om SVs barneog ungdomspolitikk.

ONSDAG 4. SEPT. KL. 19.00
pa Kantina, Herredshuset.

Jentene spiller i jr i andre division for 1979-jenter til tross for at defleste erfødt i 1980!
Carina F. Olsen, Marit Thune, Hege Maria Andreasen, Hege Tolnes, Siri Michalsen, Line Spjeldnes,
Cristina Strandos Johansen, Marianne Andersen, Camilla Kongsvold, Ragnhild Bjerkely, trenere
Erik Kongsvold og Per Arne Johansen, keeper Mia Jermstad var pa' ferie.

Ostmarka,
dagen
Førstkommende søndag skal det
slAs ring rundt Marka vAr.
østmarkas Venner i samarbeid
med en rekke organisasjoner,
deribiarit Skiforeningens lokalutvaig i Enebakk, skal fylle marka
med folk og masse aktiviteter for
enhver smak.
Eksempeivis kan nevnes:
-Bli med pA familiefiskefestival
ved Mønevann.
-Roing eiier padling i
Nøklevann, og spise grillede pølser elier vafler.
-Lre A bruke kart og kompass,
og begynne orientering ved
Skuiierudstua.
-Skogsafari med bAde granhyttebygging og hesteskokasting, hinderløype og skogpianting ved
Krokhol.
-Natursti i blAmerket løype fra
Bysetermosen til Vangen.
-PA Vangen vii det bli anledning
til A fA kontrollert sopp, og fA en
smakebit pA heistekt lam og enda
lytte til trekkspillmusikk.
Ta med hele familien og strØm
ut i østmarka pA søndag.

Uavgjort - Ingen avklaring
I idrettshaH
igjen
plasseri ngen
Det ble uavgjort igjen for
Enebakk. De har fra fØr
en seier, og star nest sist i
fjerde divisjon, med seks
poeng. De greier ikke ti
avgjøre mot jevnbyrdige
motstandere.
-Vi greide uavgjort mot topplaget i forrige runde, og det tAlte
vi nok ikke. Vi ble for høye pA
pera, og trodde kampen mot
bunniaget Frogner skuile bli lett
match, tror trener Frank
Bakken.
Straffe
Enebakk fikk straffe tidiig i
kampen, og Roar SandAs scoret.
Da burde Enebakk trAdd til og
avgjort kampen, men oppfølgingul uteble. Frogner fikk drimot bedre tak pA kampen, og
scoret pA iobb over keeper etter
tretti minutter i første omgang. I
andre omgang ble en
Enebakkspiller
utvist
og
Frogner hadde gAtt grep pA det
hele uten at de greide A score.
Det greide heller ikke Enebakk,
som hadde mer enn nok med A
forsvare seg. Kampen endte derfor 1-1 og poengdeling igjen.

Vi ønsker alle vel matt.
Hhlsen Enebakk SV

KJ/ERE ENEBAKKIIVGI
U

Hvordan blir oppvekstvilkárene for váre barn og ungdommer i de kommende ár?
Apent mote der bygdas politiske partier er representert.
Herredsstyresalen, Kirkebygden 29. august ki. 19.30.

a
Hvor skal en fremtidig idrettshail pA Flateby ligge, ved
KOM-SE -HOROGSP0R!
Stranden eller Streifinn?
Ja, dette fAx ikke Enebakk
Kaffespleis kr 15,-.
Idrettsforening svar pA med det
Arr.: Enebakk Ilusmorlag
første. Et enstemmig kommunestyre har talt:
Kommunestyret ber ElF, med
Enebakk Hoyre
bistand fra teknisk etat A utarbeide kostnadsanalyse over
HOYRE
hvilket altemativ som blir den
beste løsningen. PA bakgrunn av
Tirsdag 3. september ki. 19.00 i Herredshuset. <<Hva
analysen fremmes ny sak i komskier
med Enebakk i fremtiden?>>
munestyret for endelig avklaPartienes topp-politikere sitter I panelet.
ring.
Met opp og still spersmál!
Det gjØres oppmerksom pA at
Enebakk Høyre
kommunal bevilgning til prosjektet neppe kan komme pA
tale i kommende iangtidsbudTILLEIE
sjettperiode (1992-1995).
NA er det opp til idrettslaget A
ta det videre initiativ i saken,
biant annet ved A vre pAdrivere
Stã trygt 09 go.dt overfor teknisk etat slik at det
e99A i hoyden. TIf. 92 62 07
forhApentligvis kan utregnes en
analyse i overkommelig frem- C
tid.
Her har du muligheten til

pávirke politikerne.

FVO0
Apent mote

Lift flU lele

Moped til saigs
Suzuki X50 S. kr 5.000,-.
Tif. 92 7150 e. kI. 16

IKpisesenteret
i Folio
[ TLF.09/94 1770

Biltralle
C

til lele.
Tif. 09/92 7193

iIi9IlLtt
III SAIGS
Beige buesalong

BEGRAVELSESBYRAER
,ir, wum
4Begravelsesbyrâ
S

STRØMSTANS ENEBAKK

hjørnebord mllys I buen, samt stol, til saigs. Meget
pent brukt. Prisant. kr 3.000,-. TIf. 92 50 65 el. 92 48 90.

Torggt. 2
2000 Lillestrom
-

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 06/84 17 74
SVEUMS 8LOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

ØNSKES LEID

Enebakk Energiverk

Doliglsmàbruk
Middelaidrende gartnerektepar trenger et sted a bo. Gode ref.

Dagmamma/praktikant
som kan komme hjem til oss i Ytre Enebakk, søkes
til Alexander, 1 1i2 ár. 5 dg. I uken.

Vi ønskerA
bidra til en verclig
graY fe rd

Ring tif. jobb 87 36 60, hjem 92 55 43

SYNGE I KOR!?
Vi vii bli flere!

Nordbyvn. 27, Ski

TIf. (09)

87 30 60

Follodistriktets
byrâ gjennom
65 âr

D NAR oss
PA TELEFON HELE
DØGNET.

Skitrening

Tif. (06) 84 36 15

-

Ski
13eravc1scsbM
0 CHR SIEN5JD EF1E

Pa grunn av nødvendige arbeider pa høyspentnettet
i1 det bli strømstans søndag 1. september fra kl.
10.00 og inntil El. 16.00 for omrádet fra Saltvedt,
Barbol, FIna, Kraftstasjonen, Hammeren, Boler,
Krona, Krogsbøl og Hobøl. Anleggene ma i utkoblingstiden betraktes som spenningsførende.

35 sangglade ungUonunci' i Synzigus onker
deg velkomrnen!
Vi over pa Emaus v!Enebakk ungdornsskole
liver torsd. kl. 19.00.
Forste ovelse 29. aug.
Alder fra 7. kiasse.

L Pffn T1su1c
TIf. (070) 66 067. Postboks 14, 6151 Orsta

har ledige elevplassar. Skulen har desse linjene:
• TV/film/video
• Musikk
• Teikning/rnáling
• Sosialfag
• Idrett/helsesport • Norsk for framandsprklee
Ta kontakt snarest og be om plan og søknadskjema!

Jegerprøve
12 timers praktisklobligatorisk jegerprøve starter mandag den 2. september
kl. 18.00 pa klubbhuset, Bjerkland, Ytre
Enebakk. Kursdeltakerne ma pa forhând
ha gjennomgãtt Jegerprøveboka eller
ABC for Jegerprøven.
Pámelding til Jan Floberghagen,
tif. 92 48 14 etter kl. 17.00.
Gamle og nye jegere velkommen.

Skigruppa starter treningen for Interesserte I alderen fra 10 ár og oppover den 3.
Sept.
Informasjonipámeldlngsmete pa Strelfinn samme
dato kl. 18.30. Nytt av áret: Turrennsgruppe.

tGodt

utvalg i aiie slags

broderier julebroderiene
al/erede pa p/ass.
-

'

Masse nye strikkemodeller.
01-genseren er kommet.
~ 30% pa Jacobsdalsgarn.

Enebakk Jeger- og Fiskerforening

—I

HANDARBEIDStULV
0

IKKE LES DE11E

0

NORDBYVN. 16. 14

hvis det er likegyldig om du har godt vann eller Ikke.
Men dersom vannets kvalitet er viktig for deg
eller du liar ett av følgende problemer:

C
C)

Kurs starter om kort tid

Ski, mand. 9/9 kI. 18.30
TIf. 87 34 57
As, onsd. 25/9 kI. 18.30
TIf. 94 26 25
'

,1

-

-

MASKINSKRMNG

SKI TIF. 870781

K1RKEBYGDEN/
YTRE ENEBAKK
(VANNVERK A/L

RUST, KALK, BAKTERIER, HUMUS, ALUMINIUM
IIARDT VANN, SURT VANN, DARLIG SMAKJLUKT
ELLER DU ER USIKKIR
-

sá ring oss alle dager mellom El. 09.00 og 11.00 og
mellom kl. 17.00 og 22.00.
(lerdager mellom El. 09.00 og 16.00)
Vi foretar gratis analyse av vannet og tilbyr en LO SNING
p. ditt problem med RS vannbehandlingsutstyr.

1914 Ytre Enebakk

-

Ring allerede I dag!
TIf. (02) 97 39 84

I I

STILLING LEDIG

Spyling av hovedvanniedningene
Torsd. 29/8 Børtervann til Haltjernkollen. Fredag 30/8
Kirkebygden nord. Fra mand. 2/9 Holttjern mot Ytre
og ødegardslia. Fra mand. 9/9 Lotterud, samt Hammeren og Dalefjerdlngen.
Etter at spyling er foretatt, bor abonnentene tappe
en utekran el. lign. til rent vann konstateres.
-

Arne Svarthol

ENEBAKK KOMMUNE
Plele- og omsorgsavd.

Vikaruat for sykepleier

Vikariat I hel stilling for snarest mulig tiltredelse og
fram til utgangen av januar 1992, evt. med mulighet
for forlengelse, er ledig i pleie- og omsorgsavdelingen.
Kontakt Enebakk syke- og aldershjem, tlf. 09-92 44 60,
for nrmere opplysninger.
Søknad sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 12.9.91.

/

BRØNNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
van nforsyningsanlegg.

LANGBRATEN
BRØNNBORING . PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

ENEBAKK KOMMUNE

TEOii.IKURS. PA Fit
Høsttilbud
Start tirsdag 17.9. W. 17.30.

HoNsEN TRAFIKKSKOLE
Storgt. 47, 2000 LILLESTRØM
TIf. 06/81 60 10

HELSE- OG SOSIALETATEN

Hjelpepleier
1/2 stilling ledig I pleie- og omsorgsavdelIngen for
snarest mulig tiltredelse.
Avlønning I lømstrinn 14-19 med topplønn etter 16
ãrs ansiennitet.
Nrniere opplysninger ved daglig leder ved Enebakk
syke- og aldershjem Johanne Heigheim,
telefon: 09-92 44 60.
Seknad vedlagt kopier av vitnemál og attester sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 EnebakE innen 4. september 1991.

FYRINGSOUE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter

TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

li9Ilttt

lFam oa AL:~
EIENDOMSFORM.

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

KJØpe eller selge
eiendom?

Aut. rorleggerfirma

Galled Nygàrd

Flatebysenteret 1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJØLJFRYS VASK/OPP-

Flateby

-

Kontakt:

RØRLEGGER

RAMMEVERKSTED

E'LEKTROENTREPRENØR

-

ANDRESEII & SØNNER A/S

tlf. 92 80 80

utfører alt I rorleggerarbeid.

-

VASK TORK KOMFYRER/ MICROBOLGE
KAFFETRAKTERE STØVSUGERE
RADIO/TV VIDEO EL.MATERIELL

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS

-

-

-

Bo.rnng....,. Adv. Hfte A OyO
FAA.on 55. 191 750 ESeSAA
Ttf. OA'92 5570

-

-

innramming

-

-

BATUTSTYR

Galled

-

NOKKELFILJNG

Gulimedalje i innramming i VM 1989 og 1990

Tif. pr. 92 43 54- 92 48 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11747 030/16 735
-

SKOMAKER

Erling Rod A/S

Skoene reparerer
duhos

ELEKTROENTREPR ENOR FIRMA

KJELL BRENDJORD

ieoo A3kIm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din riye el/er brukte bit dos oss.

UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevri. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165

SKOMAKER'N ISKI
Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09-87 53 77

TIf. 88 16 15

Strømsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD

-

Askim

1912 Enebakk

TIf. 88 15 70

-

TIf. 09/92 6303
Postboks 24
1912 Enebakk

FNEBAKK I'ANN 00 VARME

Godkjent regnskapskontor

-

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

EO1av C. Jensen
SØnA/S.

Regnskapskontor

Konkurransedyktige priser hele âret!

SRR.registrert

0 STATOIL

Fi— t. rsshs,jmak

Statoll Oljeservice Enebakk v/rrond ølseth
111. 09-92 5555. Mobil tIL 094-14469

Ekomveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Rin. 09 92 43 37
BYGG OG ANLEGG

FRIS0R

Topes Tak og Fasade A/S
Man.-fre. 9.00-1 7.00
Tors. 10.00-18.00
Lar. 9.00-14.00

-

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAXK
TIf. 09 924630 Mobil 030 04997

Hovel Heiaas

Fyringsolje Parafin Autodiesel

DAMEAME- oq
HER REFR)SØR
0
SQL PARFYM ER)

tlf. 92 46 39

SELSKAPSMAT

BRENSEL
-

-

Mobil 094/27 522

0

tlf. 92 63 00

Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk

ebc%kk
egnskctpkontor A/S

utferer alt i el -instal lasjoner

Erik Kjelgaard

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 9254 13

Ytre Enebakk
TIf. 92 47 79 Mobil 030/31 364

-

-

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

RBRLEGGERBUTIKK
ECEN RORLEGGERAVOELING
All innen • Sanitar

•

Varme

•

Mo6ernlSerlflg.

TANNBEHANDL.
4sYs.adn.

p

Regoskap & Forretnirtgsforsel
• Bed rifts rdgivning

Tak- og

blikkenslagerarbeid

MYFOFARET2. 14O SKI. TLF.09-8714 57

regnskapsfører
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

KEf

.

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
hf.: (09) 92 48 24-92 4774.

TANNLEGE

Stein Darre-Hanssell

Flatebysenteret, Flateby
928739
Tif. kI. 8.00-15.00

92 80 31

TIf. utenom kontortid
Orisd. stengt.

Kvelder, etter avtale.
Medi. MNTF

-

BYGG OG ANLEGG

Hat' du ti tommeltotter?

Len nestadvn. 5
1912 Enebakk

Vi fikser clef meste,og hjelper de fleste.

RImelige priser. Pensjonister ±20%
Utlele av byggtorker og minigraver

VML
I EWW

'' --ó Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering'
og modernisering

Fast pris

TIf. 92 52 28

LundsMaling
og Tapetsering NS
Helgesensgt. 12
Grünerlokka
TIf. 02/38 51 73

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,

modernisering, tlislegging og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 prEy.
Mobil: 030/11 705

Lars M. Enger

Per -Erik ØstIie as

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Svein Thorsen
-

92 43 40

OppIring pa bil
Teorikurs

-

Fase II

1w1§w%.W I

I- I

-

TLF. 92 83 52
,

Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY
Bygg- og tommermester

Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk

Tlt. 92 90 80— 92 44 88
Mob iltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP

tlf. 8737 10

KIasse A Klasse B
Teorikurs KjBretimer
—

—

Om nødvendig meter vi
lii kjeretimer I Enebakk.

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fyilmasse

SPESIALFORRETNINGER

TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

-

Flateby tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481
.DYREKLINIKK

Alt I mur- og fliselegging

TAN NTEKN IKERMESTER
LASZLO FARAGO

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

urrL1• I

Rune Bergskaug

FoIg med

FJeIIvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 9246 13 Mobil: 030/30 339
Ogsâ kveldstld

7

1914 YTOE ENO[IAKK - Ti.: (09)

din lokale byggmester

Gray., sprengnlng, transport

Alt I glassarbeid

44

TRANSPORT
BYGG- OG TOMMERMESI ER

Enebakk
Glass

7eSeceeiee

TIf. 06/81 42 92

Entreprenor

Iiiutt

Enebakk Tannteknikk

TIf. 09/926543
Mobil 094/37548

TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

• PoIikIinikk 0 Røntgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYHEKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nreverdal
N. Riisgbrd, Kjeller
(0k111 ira Fetvn. v/ilyplassen)

Apningstider: 8.30-15/1 7-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
((DROP-IN* 8.30-14. Stengt helg.

Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrøm
Bil Elektro

Elektro

-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk —tlf. 09/92 62 94

HUN DEP E NSJ ON AT

Skal du reise bort?

Vi Ø,i.oker din hand i'dkon,rnc,i Fil
et opphold I idii hitndepeii.sjonat,
Ility standard, i latullige og Iriveligc
,i,,gtaetser. (911. gadkjertt 1985.

PER 06 PIAS HUNIJEPEYJSJONAT
Berger g8rd, 1827 Habel -III. 09/921510

04 fieuytier an(ednirnjen turf Ønsç vrfre to6ente
agfir5en Ic vernier en rikrggorusomrner

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardEner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

c

IijJUC

Redaksjon, ekspedlsjon
og annonser:
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Teleton ann.: 09-92 65 40
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09-926004
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Postgiro 08054 193298

Spennende kulturdager
Kulturetaten kan by pa
mye spennende under
høstens kulturdager 15 30 november. Tilbudene
er stort sett basert pa
kommunens egne kulturkrefter - og prisen pr.
husstand er som for en
flaske brus - 15 kr!
-Folk kan Jo se pA det som noe
man Mr tilbake for A betale
skatt, sier Sandvik. -Vi vii ta iitt
inngangspenger pA de arrangementene hvor vi mA betale en
proffesjoneii artist, ellers blir
det stort sett fri entre. Leie av
scene og utstyr er utgifter vi mA
dekke inn, men prinsippet er
mest mulig gratis inngang, sier
kultursjefen.
Dugnad er nødvendig
—Uten dugnadsinnsats fra here
hundre personer i Enebakks kultur, hadde ikke dette vrt mulig.
Hensikten med kulturdagene er
A vise et kvalitativt gjennomsnitt av bygdas kulturliv. Alle

skal finne noe av interesse, tror Rock og viser
Sandvik.
Ungdomsklubbene har sin vanlige rockekonsert mot rus I
Mjrha1ien, og Lars Klevstrand
Utstillinger
Store deler av kommunens orga- skal synge viser I Kirkebygda.
nisasjonsliv vii vise seg fram i Det skal ogsA den ikke ukjente
en samlet utstilling i artisten Bjorn EidsvAg gJøre.
Det blir korpskonsert i
Herredstyresalen. Cirka 30 lag
og foreninger stiller opp her. -Mjrhal1en, og pA Flateby
Ragnhild Butenschøn vii holde Samfunnshus blir det en stor
en separatutstilling i det gamle barnekunstutstiliing, hvor bygherredshuset. Det vii ogsA bli das seks skoler skal levere 25
holdt en stor kunstutstilling i arbeider hver.
Herredstyresalen av en rekke av
Enebakks kjente billedkunstneIdrettsdag
re.
—Forfatterkveiden i biblioteket Det blir ogsA i Ar et arrangement
er foreløpig en oven-askelse, for eldre pA dagen pA
Ignarbakke sammen med
sier Sandvik.
Helselaget. Stor kuituraften i
Mjrha11en - med overraskelser
skal det ogsA bli, lover Sandvik.
Kinoforestillinger
Den 30. avsluues det hele
Kinodag
pA
Flateby
Samfunnshus er nytt i Ar. Det vii med en stafett gjennom bygda i
bli barneforestilling pA dagtid, samarbeid med Idrettens
samt nattkino med nAgo attAt pA Kontaktutvaig.
kveidstid. Det blir ogsA svingkveld pA samfunnshuset med ROLF S0RLI
Foten Swing Bryggeri, og ogsA
barneteaterverksted.

Annonsepriser fra 1.1.91:
1. side pr. mm.
kr. 6,00
Alm. plass pr. mm. kr. 3,25
Innlev. frist:
Rubrikkann.:
mandag kI. 12.00
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
kr. 315,- pr. âr- kr. 165,- pr halvâr

Nye rom fil nye barn
NA er den nye paviljongen pA
Kirkebygden skole innviet.
Etter drøye to mAneders arbeid
er skolen sA og si ferdig. Kun
smA detaijer gjensto for ivrige
førsteklassinger sist onsdag
kunne ta i bruk de nye kiasserommene.
Teknisk sjef, Torgils Opedai
Apnet innvieisen med A takke
hAndverkeme for innsatsen.
Etter en hel sommers arbeid,
inkiudert ferieavvikling sto bygget kiart innen skolestart. En
spesiell takk gikk til vaktmester

Age Rustad, som har vrt seive
dnvkraften bak det hele, ikke
engang en liten ferieuke har han
bevilget seg i sommer.
Det var i utgangspunktet
snakk om A kjøpe et ferdigbygg
fra Moelven, men med kommunal innsats ble omkring 350.000
spart, og siuttregningen cirka
830.000. I denne prisen ligger
da bepianting, asfaitering, utstyr
samt en ominnredning i den
gamle skolebygningen.
ANNE LUND

Rektor Kari Saitnes hoppet bokstavelig wit inn i sin rektorstiliing
igjen etter d ha hait permisfon ett áì-. Hun innviet den nye lengde- hoppgropa pd skoieomra°det.

du ikke bør kjøpe p
Det er mange spørs
r en fornoyd parabol

* Hvilke programmer vii du se?
* Skal du se pa fiere satellitter?
* Onsker du et fremtidsrettet anlegg?
* Skal anlegget kunne utvides senere?

am

VELKOMMEN MED:
VISA - NOKKELKORT
KJOPEKORT
NORGESKORT
DINERS - TAX-FREE SHOP

ELEKTRO

3DSENTER

3DSKI4/s
lAsenvn. 1
TIf. (09) 87 44 19

ELEKTRO-SENTER • AL/mo •VIDEO •PARABOL -MOVILTELEFON-MLEMATIKK

MAN-FRE 9.00-17.00
TORSDAG 9.00-19.00
LØRDAG 9.00-14.00

